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免税・減税に関する決定書 43/2022/QH15をガイダンス

する政令 15/2022/ND-CP 

 

   

在ベトナム日系企業の皆様、 

 

2022 年 1 月 28 日にベトナム政府は免

税・減税に関する決定書 

43/2022/QH15 をガイダンスする政令

15/2022/ND-CP (政令 15)を発行しま
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した。政令 15 の留意点は以下となり

ます： 

 

1. 2022 年 2 月 1 日から 2022 年 12

月 31 日まで、付加価値税（VAT）

の税率が 10％から 8％に引き下げ

られます。 

 

 

減税の対象：現在 10％の VAT の税

率対象となっている商品及びサービ

ス 

 

減税の対象外グループ：VAT 減税の

対象外となる商品・サービスにつき

ましては政令 15 の Appendix I に具

体的に記載されており、対象外とな

る商品・サービスにつきましては以

下が含まれています。 

 

• 電気通信および情報技術産

業。 

• 銀行、証券および保険等の金

融サービス 

• 不動産事業 

• 金属生産とプレハブ金属製品

の生産、鉱業（石炭鉱業を除

く）、コークスの生産、石油

採掘、化学薬品や化学製品の

生産 

• 特別消費税の対象の商品・サ

ービス 

 

VAT 減税の方法: 

• 控除方式による VAT の計算を

行っている企業：減税対象の

商品およびサービスに対して

8％の VAT 税率を適用する。
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（VAT インボイスに直接減額

を適用する） 

• 直接方式による VAT の計算を

行っている企業（収益に対す

る割合）：減税対象の商品お

よびサービスに対して VAT 税

率を 20％引き下げる。 

 

VAT 減額の適用の手順： VAT イン

ボイスに直接減額を適用する。

（VATインボイスの書き方について

は政令第 15 号をご参照ください） 

 

有効期間： 2022 年 2 月 1 日から

2022 年 12 月 31 日まで 

 

2. 政令 15 では、ベトナムにおける

Covid-19 の予防・抑制活動のための

企業や団体に対する寄付金やスポン

サーシップ費用を 2022 年の課税年

度において損金算入が可能であるこ

とが定められております。 

 

政令第 15 号では、寄付やスポンサ

ーシップを受け入れる特定の団体

についての記述と共に、これらの

費用を損金算入として申請するた

めの必要な書類について詳しく記

載されています。 

 

*** 

 

本件に関するお問い合わせは、下記

の税務担当者までご連絡いただけま

すようお願い申し上げます。 

 

デロイトベトナムでは税務等に関す

る Alert や Newsletter をリリースさ



せていただいております。弊社のホ

ームページよりご覧いただけますの

で、上記リンク先よりアクセスいた

だけましたら幸いです。 

よろしくお願いいたします。 
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